Produktpresentation BAS 1 CL
System SALA

BAS 1 CL
Chassi:

Scania P 340 4x2, 340 hk.

Tankvolymer: Vatten 3000 liter, skumvätska 400 liter.
Hytt: 		

CrewCab hytt med 5 sittplatser.

Kaross:

SALA CL.

Pump: 		

Mittmonterad Rosenbauer NH30.

Kapacitet:

Normaltryck 2800 l/m vid 10 bar.

		

Högtryck 400 l/m vid 40 bar.

FÖRARMILJÖ:
Förarmiljö med pekskärm för bl.a.
manöver och information för larmfunktioner. Monitor för back-TV och
svängbar arm för kommunikationsradio och telefoni.

PASSAGERARMILJÖ:
FÖRVARINGSSKÅP:
SKRIVSKIVA:
Med eller utan förvaringsfack,
monterad mellan främre stolar.

Utrymme för placering av lös
utrustning med pärmfack och
avlastningsyta. Skåpet kan
också kundanpassas.
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Ombonad och väl ventilerad bakre
passagerarplats med sittbänk och
förvaringsutrymme samt hållare
för andningsskydd.

BAS 1 CL

TAKSPOILER:

TRUX-BÅGE:

Design i plast som skydd
för trafiktavla på hyttak.

Skyddad montering av extraljus,
blåljus och sirenhögtalare.
Finns i ett flertal modeller.

BLÅLJUSRAMP:
Ramp på hyttak med blå
LED-ljus. Alternativt kan
roterande blåljus eller
blixtljus monteras.

BELYSNINGSMAST:
Tryckluftsmanövrerad
mast med 2-4 st 24 V
Xenonljus, skyddat
monterade i kassettaket
samt gult eller blått
varningsljus i masttopp.

TRAFIKTAVLA:
Vikarmskassett för trafikvarning, monterad på
hyttak eller påbyggnad med enkelt eller dubbelt
budskap “OLYCKA” samt gula och röda
varningsljus.

Automatisk sänkning av
masten vid urläggning av
P-broms.
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BAS 1 CL

SIDODEKOR / UPPFÄLLBART SKYDDSRÄCKE:
Sidodekor för bl.a. infällda varningsljus och arbetsljus samt plats för dekorstripning och text. För säkert
arbete på tak finns skyddsräcke som automatiskt fälls
upp vid äntring till tak via uppstigningsstegar.

SKÅP V3:

SKÅP V1:

SKÅP V2:

X-ponentvägg, utdragen på
vänster sida i det genomgående skåpet.

Kundanpassad inredning med
komplett räddningsutrustning
för bl.a. trafikolyckor.

Mittskåp inrett med hyllplan och X-ponent
vägg. Utrustning för håltagning i tak med
bl.a. kapmaskiner.

Utrustning monteras med
fästen och hållare enligt
önskemål.
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BAS 1 CL

SKÅP H2:

SKÅP H1:

Utsvängbar X-ponentvägg, i
stängt och utsvängt läge.

Luft- och elcentraler är
samlade i det främre
utrymmet där också
reservfunktioner för
manuell manövrering
finns.

SKÅP H3:
UPPSTIGNINGSSTEGAR:

X-ponentvägg, utdragbar till höger och vänster
sida i det genomgående skåpet.

Infällt monterade i skåpsida
och utfällbara för säkerhet
och ergonomisk uppstigning
till tak.

Under sidoskåpet, en rostfri förvaringslåda med
skyddad plats för bl.a. uppsamlingslådor, slangbryggor, pallningsklossar m.m.

Inredning med fasta hyllor,
skiljeväggar, karusell för
handbrandsläckare och
övertrycksfläkt.
Under skåpet hållare för
slangbryggor.

5

BAS 1 CL
KASSETTAK
Kassettak SALA kan levereras med ett flertal olika utrustningsalternativ såsom; utskjutsstege, skarvstegsats, Hansa-bräda,
materiellådor, belysningsmast och elverk. Samtlig takmonterad
utrustning är väderskyddat placerad under ett halkskyddat och
gångbart tak.

HANSABRÄDA

Ned- och uppdragning av Hansabräda,
utskjutsstege och skarvstegsats kan
ske manuell eller med fjärrstyrning.

UTSKJUTSSTEGE

SKARVSTEGSATS
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BAS 1 CL

SKÅP VB:
Kundanpassad inredning
för slang och armaturer.
Enkel åtkomlighet via
utdragbara lådor.

SKÅP HB:

BAKLJUS :

Fordonets funktioner för släcksystemet är samlade i skåpet.
Vattenintag samt tryckuttag för normal- och högtryck, högtrycksrullar. Manöver för automatisk tryckhållning och skuminblandning.
Samtliga fjärrstyrda funktioner manövreras från pekskärmen som
också visar aktuell status i systemet.
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Integrerad i
bakhörn finns
bakljus av LEDtyp, alternativt
chassi original
ljus.

Sala Brand AB utvecklar och marknadsför räddningsfordon
och personlig skyddsutrustning.
Våra innovativa lösningar i funktion, handhavande och driftssäkerhet
har gjort oss marknadsledande inom flera områden.
Vi är ett modernt företag som lever upp till marknadens krav på
kvalitet, teknik, flexibilitet och höga servicegrad.
Genom vår kundsupport som är verksam över hela Norden säkerställer
vi vårt långsiktiga samarbete med våra kunder efter varje leverans.
Sala Brand AB är generalagent för de internationellt världsledande
företagen Magirus och Rosenbauer.

Sala Brand AB
Postadress: Box 193, 733 23 Sala. Besöksadress: Hyttvägen 12, 733 38 Sala
Växel: 0224 - 373 60, Fax: 0224 - 171 65, www.salabrand.se

